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ELIO GILBERTO LUz oE FREITAS, Prefeito Municipal de SANTO ANToNIO DO
PLANALTO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,

FA9O SABER que

o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e

promulgo

a

seguinte Lei:

Art l'- Fica o Municipio autorizado a conceder subvengao social a Associaqao
dos Universiterios de Santo Ant6nio do Planalto - AUSAP nos termos do art. 26 da Lei
Complementar no 101/2000 e do inciso I e S 3'do art. 12 da Lei no 4.320164, no valor de R$
16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), para atender ao custeio de deficit da mesma, de
igual valor, relacionado ao objeto social da Associagao. concernente em divida acumulada para
com a empresa Zimmer & Zimmer Transportes Ltda. ME, CNPJ no 91637.0820001-35.
relativa ao transporte de estudantes associados, para Universidades da Regiao.

-

S lo. Previamente e realizagao de qualquer transferCncia, com base nesta lei, a
AUSAP devere comprovar documentalmente, perante o Municipio, sua existCncia juridica, sua
regularidade fiscal, e a composiQeo de sua diretoria atual, a contrataQao do transporte para os
estudantes associados e a efetiva realizaqao ou incorrencia das despesas, os valores j6 pagos
e os valores pendentes de pagamento, tudo de forma detalhada, devendo, ainda, firmar termo
de aesponsabilidade sobre as informag6es e documentos apresentados, sob as penas da iei.

5 2!. A transferCncia dos recursos sera feita em cinco {5) pa,celas mensais e
sucessivas, no vaior de R$ 3.360,00 (trds mil e trezentos e sessenta reais) cada uma.
S 3'. Apos o recebimento de eada parcela. a AUSAP dever6 prestar contas, de
imediato,. .elativamente a aquivalente amortizagEo de ssu d6bito, sem o que, nAo serao
tranGf€ridas as parceras subvencionais pendentes, devendo prestar contas relativamente a
deslinagao da oltima parcela, em sete (7) dias, contados do seu recebimento.
S 4". A utiliza9eo de qualquer importancia, do valor recebido, para outra finalidade,
importar6, sem prejuizo das demais impiicag6es legais e do cance,imento das demais
transfergneias, no dever de devolver o valor integral recebido, acrescido de atualiza€o
monetaria, pela variagao do |GP-M/FGV com o acr6scimo de juros mensais de um por cento
(1olo) sobre o valor corrigido, at6 a integral devolugao.

4rt. 20 - As despesas decorrentes desta Lei, correrao a conta da seguinte dotaQeo
orgamenteria do orgamento geratde 2018: 0412 t2 364 0050 2170 335O43OO0O0OOO OOOi O
16036.9 S,Jbveng6es socias.
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- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaqeo.

GABINETE Do PREFEITo ituNrcrpAl DE sANTo ANToNlo pLANAuro, Ei, 04
DE SETEUBRO DE 20I8.

*r/',,,
BERTO LUZ DE FREITAS,
Prefeito Municipal.

Regrstre,se e publique-se
no Paine Municipa!
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